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Dombóvár Város Önkormányzata  
Pintér Szilárd Polgármester   
 

7200 Dombóvár 
Szabadság u. 18. 

Tárgy: Az I.265/2022. számú ellenőrzési program végrehajtása a „A köztemetők 
működtetésének ellenőrzése” tárgyában a Dombóvári Városgazdálkodási Nkft – nél. 
Javaslat a díjak 2023. évi emelésére. 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

I. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal, Belső Ellenőrzési szerve 2022. 
szeptember 29-e és október 19-e között „Szabályszerűségi/Pénzügyi ellenőrzést” 
folytatott le a Dombóvári Városgazdálkodási Nkft-nél. Az ellenőrzés célja, annak 
megállapítása volt, hogy a köztemetők üzemeltetése jogszabályi és a helyi szabályozásnak 
megfelelően történik-e, valamint a köztemetők működtetésével kapcsolatos bevételek 
beszedése megtörtént-e. 
 
Az ellenőrzést Kovács Gyula belső ellenőr végezte. 
 
A belső ellenőrzést az ellenőr befejezte és 2022. november 8-án az „Ellenőrzési jelentését” 
leadta a Hivatalnak. 
 
A jelentés tartalma bizonyára Ön elött is ismert, ezért azt külön nem részletezném, de a 
jelentés végén az összegzést követően az ellenőr több javaslatot tett, amelyre intézkedési 
tervet kellett az Nkft-nek készíteni, amit 2022. november 15-én az Nkft leadott a Hivatal 
irányában. Az intézkedési tervet a hivatal 2022. december 6-án elfogadta. 
 
A belső ellenőrzési jelentés 9 pontban fogalmazott meg ajánlásokat, amelyekből több pont 
az önkormányzatot érinti és annak végrehajtása Képviselő-testületi hatáskör.  
 
Az alábbiakban röviden csak azokat a javaslatokat sorolom fel, amelyek Képviselő-
testületi döntést igényelnek, és kérném szíves intézkedésüket: 
 
- A köztemetők működtetésének tárgyában az I.265/2022. számú ellenőrzési program 

alapján elvégzett ellenőrzés során megállapított, a fenntartó önkormányzatot érintő 
hiányosságok és azok kiküszöbölésére tett javaslatok:  

 
1.  Ellenőrzési javaslat: Az ügyvezető javasolja a Képviselő-testületnek az 

önkormányzati rendelet módosítását a köztemető használatához szükséges 
tárgyi és infrastrukturális feltételek és a díjak felülvizsgálatával. 
 
Intézkedési javaslat: Javaslom a Képviselő-testületnek a 25/2001. (VI.28.) sz. 
önkormányzati rendelet 1., 2., 3. sz. mellékletében szereplő egységárakat, a 
halotthűtők igénybevételi díja kivételével átlagosan 15 %-al emelni. A halotthűtők 
esetében a díj 100%-os emelése szükséges az elektromos energia árak duplázódása 
miatt. A köztemetőkben ez a leginkább energiaintenzív szolgáltatás. 
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Az egységárakra vonatkozó konkrét javaslataimat jelen levelem mellékleteként 
csatolom. 
 

    2. Ellenőrzési javaslat: Az ügyvezető javasolja a jelenlegi közszolgáltatási 
szerződés időtartamának hosszabbítását, a törvényi feltételeknek megfelelő 
módosítását. 

 
Intézkedési javaslat: Javaslom a jelenlegi közszolgáltatási szerződés 
időtartamának hosszabbítását, a törvényi feltételeknek megfelelő módosítását. 
• A köztemetők kialakításának és fenntartásának szabályait a temetőkről és 

a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a törvény végrehajtását 
részletező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet tartalmazza. A belső ellenőrzés 
megállapításai alapján a szerződés érvényességi ideje nem éri el az előírtat. A 
törvény szerint 5 évnél rövidebb és 15 évnél hosszabb nem lehet, a szerződés. 
Az önkormányzat és az Nkft 2021. január 1-től 2024. december 31-ig, 
határozott időre kötötték, így az időtartam 4 év. Kérik hosszabbítani. 

 
9.  Ellenőrzési javaslat: Az ügyvezető javasolja a közszolgáltatási szerződésben 

az ellentételezés megosztását a köztemetői feladatra. 
 
Intézkedési javaslat: Javaslom annak vizsgálatát, hogy a közszolgáltatási 
szerződésben a köztemetői feladatra szólóan az ellentételezés megosztásra 
kerüljön. 

 
 
A fentiek alapján a belső ellenőrzés kilenc megállapításából 3 megállapítás kér 
önkormányzati megfontolást, szükség esetén rendelet módosítást, a díjak emelése, a 
közszolgáltatási szerződés időtartamának meghosszabbítása, és az ellentételezés 
felosztása a temetői és egyéb közfeladatok tekintetében. A többi hat ajánlást az Nkft saját 
intézkedési körében végrehajtja, illetve végre fogja hajtani. 
 
 
II. Az önkormányzati rendelet nem tartalmazza a temetőbe való behajtás díját, az Nkft 
ezért külön díjat eddig nem számolt fel a behajtásáért. A törvénynek való megfelelés 
érdekében javaslom a rendeletet kiegészíteni azzal, hogy a temetőbe való behajtás 
továbbra sem díjköteles. A törvény a mozgássérültek számára díjmentesen biztosítja ezt a 
lehetőséget. Amennyiben díjkötelessé akarnánk tenni mások számára, akkor ennek meg 
kellene teremteni a tárgyi és személyi feltételeit. Ezek jelenleg nem állnak rendelkezésre. 
 
 
III. A temetők fenntartásával kapcsolatban további kéréssel fordulok polgármester 
úrhoz. A 25/2001. (VI.28.) sz. önkormányzati rendelet 3.§-a rendelkezik a köztemető 
rendeltetésszerű használathoz szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek 
megteremtéséről, melyek megteremtése a fenntartó tulajdonos feladata.  
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 5. § (3) 
bekezdése alapján a köztemető fenntartója a települési önkormányzat. A Hetényi utcai 
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temetőben elkerülhetetlen a 2022-ben megkezdett parcellanyitás folytatása. Az Nkft 
2022-ben már egymillió forint felett fordított saját költségvetéséből a terület rendezésére.  
A rendelet értelmében a beépítési tervben foglaltak megvalósulása érdekében az 
önkormányzatnak az éves költségvetésében kell fedezetet biztosítania. A hátralévő 
parcellanyitási munkálatok befejezésére kérem az önkormányzatot. A belső ellenőrzés 
által vizsgált tételek között olyan számlák is szerepelnek, melyek a belső ellenőrzés 
véleménye szerint nem az üzemeltetői feladat ellátásából származik. 
Pl. az üzemeltetőnek kell a létesítmények, utak karbantartásáról gondoskodni, a 
temetőtulajdonosnak kell biztosítania a temető bekerítését. 
A Hetényi utcai temetői terület bővítése során a terület bekerítése érdekében az Nkft. 
végeztette el a bozótírtást, szerezte be az oszlopokat, kerítés anyagokat, és a beruházási 
költségek között van ellenértékük. 
A továbbiakban a Hetényi utcai temető beépítési tervének megfelelően az új parcellákban 
ki kell alakítani a köves utakat, a szegélyezést az új vízvételi pontot annak érdekében, hogy 
a terület alkalmas legyen a temetkezésre.  
 
Megköszönve eddigi támogatásukat, kérem a fentiek szíves tudomásulvételét! 

Dombóvár, 2023. 01. 10. 
 

Tisztelettel 

 
 
 
 
 
 
Vida Tamás 
 ügyvezető 
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1.sz. melléklet 

Sírhely megváltási díjak 
a 25/2011. (VI.28.) sz. a temetőkről és a temetkezés rendjéről önk. Rendelet 1.sz. melléklete szerint 

Módosítási javaslat + 15% a 2022-ben érvényes díjakra 
 

 

Sírhelyek megnevezés 
Használati 

idő 
év 

Első megváltás Újra megváltás 
Használati díj 

(Ft)+ ÁFA 
Használati díj 

(Ft)+ÁFA 
Felnőtt egyes 

25 
 

- hantos 13.490 17.417 
- hant nélküli 11.011 13.909 

Felnőtt kettes 
25 

 
- hantos 25.585 34.765 
- hant nélküli 18.676 30.176 

Gyermek sírhely 
(10 éves korig) 25 ingyenes 15.870 

Urna sírhely hant nélküli 
10 

 
- egyes 12.396 23.247 
- kettes 21.901 37.364 

Urnafülke 10 24.945 27.830 
Családi urnafal 

60 
 

- 4 főig 27.485 18.676 
- 6 főig 18.676 23.247 

Sírbolt hely 

60 

 
- 2 fős 59.754 69.679 
- 4 fős 81.573 76.791 
- 5-10 fős 135.885 139.081 

Sírbolt hely 

100 

 
- 2 fős 102.166 139.081 
- 4 fős 139.081 162.627 
- 5-10 fős 232.300 279.019 

Sírkápolna hely 60 116.173 163.116 
Rétbe temetkezés 

25 
 

- hant nélküli egyes 11.523 23.247 
- hant nélküli kettes 26.163 57.949 

Hamvak szétszórása --------------- 23.247 --------------- 
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2.sz. melléklet 

A temetői létesítmények igénybevételéért a 
temetési szolgáltatók által fizetendő díjak 

a 25/2011. (VI.28.) sz. a temetőkről és a temetkezés rendjéről önk. Rendelet 2.sz. melléklete szerint 

Módosítási javaslat 
 
 

1. Ravatalozó és kellékeinek díja 

1.1  Hagyományos földbe temetés esetén:   18.146.-Ft + áfa 

1.2  Hamvasztásos elhelyezések esetén:    13.440.-Ft + áfa 

 

2. Halotthűtők igénybevételi díja:             3.150.-Ft/nap+áfa 
(elhelyezéstől elszállításig, ill. eltemetésig személyenként) 

 
3. Ravatal nélküli temetések díja:     2.716.- Ft + áfa 

4. Egyszeri hulladékszállítási díj (temetésenként):   5.750.- Ft + áfa 

5. Hétvégi felár naponta:       5.750.- Ft + áfa 
(az 1. és 3. pontban foglaltak esetében alkalmazandó) 
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3.sz. melléklet 

A temetőkben vállalkozás szerűen munkát végzők 
által fizetendő temetői fenntartási hozzájárulás 

a 25/2011. (VI.28.) sz. a temetőkről és a temetkezés rendjéről önk. Rendelet 3.sz. melléklete szerint 

Módosítási javaslat 
 
 

Temetési helyen végzett építési, síremlék felállítási, felújítási, átépítési munkák esetén: 

-  2.000.- Ft + áfa/nap  
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